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orkiestra na dziennikarskim titanicu
dziennikarski statek  
tonie. tymczasem 
branżowe organiza-
cje, zamiast organizo-
wać akcję ratunkową, 
grają żałobny tren. 
straszliwie fałszując.  
czy stowarzyszenia  
dziennikarskie są 
jeszcze komukolwiek 
potrzebne?

Bo że statek tonie, nikt już nie ma 
wątpliwości. – Czytam maile napły-
wające od poszukujących pracy 
dziennikarzy i jestem przerażona 
– mówi Bożena Walewska, która kie-
ruje „pośredniakiem” w Stowarzy-
szeniu Dziennikarzy Polskich.  
– W tym momencie więcej dzien-
nikarzy nie pracuje, niż pracuje – 
tłumaczy. Młodym radzi, by ucie-
kali z zawodu. Rynek nie wchłonie 
ponad 20 tys. studentów dzienni-
karstwa (wg GUS) z niemal 35 uczel-
ni. A tych, którzy się na nim znajdą, 
czekają umowy śmieciowe (co trze-
ci zawodowy dziennikarz i niemal 
80 proc. współpracowników me-
diów pracuje na umowach zlecenia 
i o dzieło) i raczej niewielkie pie-
niądze. Najczęściej 2-4 tys. zł (dane 
wg raportu „Zawód: dziennikarz”), 
jednak początkujący nie mogą li-
czyć nawet na osiągnięcie dolne-
go pułapu w tym przedziale.

Rynkiem rządzą wydawcy i wła-
ściciele, a pozycja dziennikarzy  
z roku na rok słabnie. Także w od-
czuciu społecznym. Jeszcze w 2002 
roku o ich uczciwości było przeko-
nanych 62 proc. badanych przez 
CBOS. Po 10 lat później w badaniu 
European Trusted Brands dzienni-
karzom ufa 32 proc. pytanych Po-
laków. – Jest źle – przyznaje Wa-
lewska. I wielu innych naszych  

rozmówców. – W tej sytuacji natu-
ralnym działaniem byłoby zjedno-
czenie się pod minimalnymi hasła-
mi, np. obrony jakościowego dzien-
nikarstwa – zastanawia się prof. 
Wiesław Godzic, medioznawca  
z SWPS. Naturalną platformą tego 
zjednoczenia wydają się stowarzy-
szenia dziennikarskie. Wydają się, 
bo ich działanie pozostawia wiele 
do życzenia. Dlaczego? Powodów 
jest co najmniej kilka.

powód pierwszy.
rozdrobnienie środowiska
- Do 1981 roku Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich było podsta-
wową organizacją dziennikarską 
zrzeszającą ponad 10 tys. członków. 
Z takim stowarzyszeniem liczyły się 
nawet ówczesne władze – mówi An-
drzej Maślankiewicz, sekretarz ge-
neralny Stowarzyszenia Dziennika-
rzy RP. SDP rozwiązano po wpro-
wadzeniu stanu wojennego pod 
zarzutem działalności opozycyjnej. 
W jej miejsce powołano SDPRL, do 
którego wstąpili dziennikarze, któ-
rzy pozytywnie przeszli weryfika-
cję zawodową. Pozostali najczęściej 
zmuszeni byli odejść z zawodu. Nie-
którzy z nich do końca nie zgadza-
li się z wyrokiem komisji weryfika-
cyjnej i w 1989 r. powołali nowe 
SDP jako kontynuatora tradycji pier-
wotnej organizacji.

Dziś SDP i SDRP to jedyne liczą-
ce się organizacje dziennikarskie, 
mające po ok. 3 tys. członków.  
W ich cieniu działa kilkanaście in-
nych stowarzyszeń (od Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Katolickich 
przez Press Club po Stowarzysze-
nie Dziennikarzy Naukowych), jed-
nak żadna z nich nie ma więcej, niż 
kilkuset członków. Biorąc pod uwa-
gę, że w mediach pracuje według 
różnych szacunków (i różnych de-
finicji słowa „dziennikarz”) co naj-
mniej 20-25 tys., nie jest to wiele. 

Zdaniem Stefana Bratkowskiego 
stowarzyszenia mogły się zwyczaj-

nie wypalić. - Przed 1989 roku  
nielegalnie działające stowarzy-
szenie opowiedziało się jedno-
znacznie za demokracją. Kiedy wy-
walczyliśmy demokrację, przesta-
ło mieć tego rodzaju obowiązki. Bo 
demokracja, niezależnie od tego, 
co się mówi, nieźle funkcjonuje  
– tłumaczy honorowy prezes SDP. 
Pozbawione zewnętrznych wrogów, 
stowarzyszenia zajęły się we-
wnętrznymi utarczkami. Często  
o politycznym charakterze.

podwód drugi.
Upolitycznienie
W styczniu tego roku kilkoro dzien-
nikarzy o poglądach prawicowych, 
wcześniej związanych z powstałą 
w 1995 roku Radą Etyki Mediów, 
stworzyło Obywatelską Komisję 
Etyki Mediów. W jej skład weszli 
m.in. Teresa Bochwic z SDP, Ewa 
Stankiewicz znana ze Stowarzysze-
nia „Solidarni 2010” i Jan Żaryn  
z UKSW i IPN, który bez powodze-
nia startował do Senatu z list PiS. 
Komisja zdążyła już zaprotestować 
przeciwko „przemysłowi pogardy”, 
„nekrofilii” i „panświnizmowi”  
w mediach oraz przyrównała twór-
ców okładek „Newsweeka” do „hi-
tlerowskich propagandzistów”.

To jednak folklor, polityka toczy 
się gdzie indziej. Na początku paź-
dziernika Krzysztof Skowroński, 
prezes SDP, poprowadził konferen-
cję prasową kandydata PiS na pre-
miera, prof. Piotra Glińskiego. Wie-
lu dziennikarzy zareagowało na to 
oburzeniem, a część członków SDP 
zażądało jego ustąpienia. Niektó-
rzy demonstracyjnie złożyli legi-
tymacje. Skowroński bronił się, że 
chciał zwiększyć prestiż siedziby 
stowarzyszenia na Foksal, w której 
odbyła się konferencja. – Zrobił jak 
zrobił. Skowroński jest przede 
wszystkim dziennikarzem, i to bar-
dzo dobrym. A dopiero potem pre-
zesem – podkreśla Stefan Trusz-
czyński, sekretarz generalny SDP.

- Obecne władze zrobiły z SDP 
przybudówkę polityczną – mówi 
Bratkowski (choć je krytykuje, wciąż 
pozostaje honorowym prezesem 
SDP. - Nie wiadomo co z tym zro-
bić, mógłbym się po prostu zrzec 
tego tytułu, ale demonstracje nie 
leżą w moim charakterze. Zwłasz-
cza, że pierwszymi honorowymi 
prezesami byli Jerzy Turowicz i Bo-
lesław Wierzbiański - tłumaczy). 
Wszystko zaczęło się kilka lat temu, 
kiedy do stowarzyszenia zaczęli za-
pisywać się dziennikarze kojarze-
ni z prawicą. Niejednokrotnie pła-
cąc z góry za składki, przez innych 
nieuiszczanych latami. Pozbawie-
ni pracy po zmianie władzy, zachę-
ceni nielicznymi profitami płyną-
cymi z członkostwa w stowarzysze-
niu, zaczęli odgrywać w nim coraz 
większą rolę.

Na fotel prezesa szykował się 
Krzysztof Czabański, prezes Pol-
skiego Radia za rządów PiS. Po czte-
romiesięcznych wyborczych prze-
pychankach porzucił SDP i wybrał 
miejsce na listach PiS do Sejmu. Gdy 
większości nie mogli uzyskać inni 
prawicowi kandydaci, pojawiło się 
nazwisko Skowrońskiego. Jego kan-
dydaturę zgłosiła delegatom do-
tychczasowa prezes, Krystyna Mo-
krosińska. - Zrezygnowałam z kie-
rowania stowarzyszeniem. Nie mam 
już siły na dyskusje w sytuacji, kie-
dy zasady etyki dziennikarskiej 
określa się jako staroświeckie, a 
jednocześnie część dziennikarzy 
staje się oficerami politycznymi 
jednej z partii – tłumaczy. - Skoro 
tak wybrano, ta władza ma legity-
mację, żeby podejmować pewne 
decyzje – ripostuje Truszczyński. – 
Mamy organizację demokratyczną, 
wszystko odbyło się w regulami-
nowy sposób – dodaje. 

- Wszędzie na świecie dziennika-
rze mają swoje poglądy, wiadomo 
kto jest lewicowy, kto jest prawico-
wy, i to nikomu nie przeszkadza, je-
śli się nie przekracza pewnych norm 

i kultury języka – mówi Seweryn 
Blumsztajn, publicysta „Gazety Wy-
borczej”. - Ale u nas sprawy zaszły 
tak daleko, że rozmawiać po pro-
stu się nie da – dodaje. Tłumaczy, 
że z portalowymi mediaworkera-
mi i dziennikarzami tabloidów nic 
go nie łączy. Dlatego… założył wła-
sne Towarzystwo Dziennikarskie, 
mające skupiać branżową elitę. Koło 
się zamyka.

powód trzeci.
pieniądze, a raczej ich brak
Po 1989 roku zarówno SDP, jak  
i SDRP odwoływały się do tradycji 
pierwszej organizacji. Jednak wy-
daje się, że pod szlachetnym okre-
śleniem „tradycja” kryły się przede 
wszystkim pieniądze: majątek zde-
legalizowanej SDP skonfiskowany 
przez władze komunistyczne. Zo-
stał on przyznany SDPRL, przemia-
nowanemu w międzyczasie na 
SDRP. Chodzi głównie o Dom Dzien-
nikarza na warszawskiej ulicy Fok-
sal oraz ośrodek wypoczynkowy  
w Kazimierzu Dolnym. Obie orga-
nizacje walczyły o nie przed Spo-
łeczną Komisją Rewindykacyjną, 
która po 10 latach procesowania 
uznała decyzję o delegalizacji SDP 
za nieważną. I to właśnie jej przy-
znała majątek. SDRP zaskarżyła 
werdykt do Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego, a nawet podwa-
żała działalność całej komisji przed 
Trybunałem Konstytucyjnym. Bez-
skutecznie.

- Większa organizacja stała się 
sublokatorem mniejszej – dowodzi 
Andrzej Maślankiewicz z SDRP, któ-
ra podnajmuje obecnie kilka po-
mieszczeń na Foksal. – Myśmy ich 
nie wyrzucili z tych pokojów, tylko 
ich zostawili tak, jak oni onegdaj 
zostawili nam dwa pokoiki – ripo-
stuje Stefan Truszczyński z SDP.  
I dodaje, że w razie potrzeby nie-
odpłatnie udostępnia kolegom  
z drugiej organizacji dodatkowe po-
mieszczenia na Foksal. Choć są  

w SDP tacy, którzy najchętniej od-
cięliby sąsiadom prąd i wodę.

Zażarta walka o majątek po daw-
nym SPD spowodowana jest trud-
ną sytuacją finansową obu organi-
zacji. Na ich stronach co pewien 
czas pojawiają się apele o uiszcze-
nie zaległych składek członkow-
skich. - SDP z lat 60. to było stowa-
rzyszenie, które dawało. Maszyny 
do pisania, przydziały samocho-
dów, wyjazdy do Złotych Piasków 
na wczasy – wspomina Maślankie-
wicz. – Czasy się zmieniły. Stowa-
rzyszenie nie daje, nie chroni i nie 
ma siły przebicia. Teraz trzeba dać 
organizacji coś od siebie.

powód czwarty. 
Brak inicjatywy i autorytetu
Stefana Truszczyńskiego pytamy, 
czy warto należeć do SDP. Żach-
nął się, że oczywiście, tak. - Dla-
tego, że jednak bronimy dzienni-
karzy. Obroniliśmy „Rzeczpospo-
litą” pisząc do międzynarodowych 
federacji, które przekazały spra-
wę premierowi. Dzięki temu w re-
dakcji nie nastąpiły gwałtowne 
zmiany. Ale ponieważ władza 
chciała opanować „Rz” do końca, 
krok po kroku to zrobiła – wyłusz-
cza. Po chwili namysłu dodaje:  
– Być może te protesty są mało 
efektywne.

„Mało efektywne” to eufemizm, 
bo na kolejne oświadczenia dzien-
nikarskich organizacji reagują co 
najwyżej branżowe portale. Chy-
ba, że ogłaszane są takie kurioza, 
jak uwagi OKEM o nekrofilii i pan-
świnizmie czy niektóre apele SDP, 
np. w obronie TV Trwam. – Gdy 

oświadczenia nie wydamy, to je-
steśmy atakowani, że nie reaguje-
my. Powinniśmy działać wstrze-
mięźliwie i po chwili zastanowie-
nia – przyznaje Truszczyński. Z tym 
bywa jednak problem. W listopa-
dzie ubiegłego roku kontrowersje 
wzbudziło stanowisko ws. zamie-
szek podczas Marszu Niepodległo-
ści, które zostało odczytane jako 
atak na dziennikarzy i obrona za-
dymiarzy. Generalnie jednak 
wszystkie stowarzyszenia wyda-
ją oświadczenia jako odpowiedź 
na nośne medialnie tematy (np. 
głośną sprzeczkę Stefana Niesio-
łowskiego i Ewy Stankiewicz),  
z rzadka tylko poruszając ważne 
dla przyszłości mediów tematy.

Nawet jednak poważne inicjaty-
wy, jeśli się pojawią, cierpią z racji 
braku autorytetu ich pomysłodaw-
ców. Od 2001 roku w piwnicy jed-
nej ze szkół niszczały zbiory biblio-
teki SDRP. Aż 8 lat i interwencji  
Stefana Bratkowskiego potrzeba 
było, aby wymusić na warszawskim 
ratuszu znalezienie miejsca dla li-
czącego ponad 20 tys. woluminów 
zbioru. Mimo przeprowadzki na Mo-
kotów nie udało się uratować nie-
mal 5 tys. książek. 

Nie lepiej jest z rozwiązywaniem 
problemów o większej skali. Sto-
warzyszenia były praktycznie nie-
widoczne, gdy w parlamencie de-
cydowały się losy wprowadzenia 
w miejsce sprostowań odpowie-
dzi, które mogły sparaliżować re-
dakcje. Senatorów przekonała do-
piero wspólna akcja wydawców  
i właścicieli gazet. Opornie idą też 
pozostałe zmiany w prawie praso-
wym. – Działamy wg ustawy z 1984 
roku i nikt się nie kwapi do rady-
kalnej zmiany – podkreśla prof. Go-
dzic. Choć zarówno SDP, jak i SDRP 
składały w parlamencie swoje pro-
pozycje, żadna z nich nie znalazła 
dostatecznego poparcia. Nawet  
w oczach innych organizacji dzien-
nikarskich.

Wydaje się więc, że o wiele cie-
kawszą ofertę mają dla dziennika-
rzy związki zawodowe, które funk-
cjonują już w większości liczących 
się redakcji. - W momencie, kiedy 
mamy wolny rynek, stowarzysze-
nia są co najwyżej miejscem dysku-
sji na temat problemów etycznych. 
Nie mogą negocjować z pracodaw-
cami wynagrodzeń czy warunków 

zatrudnienia – mówi Piotr Kościń-
ski, przewodniczący „Solidarności” 
w Presspublice. – W niektórych kra-
jach istnieją stowarzyszenia dzien-
nikarskie, które są jednocześnie 
związkami zawodowymi. One po-
ruszają wiele spraw, od płacowych 
po etyczne. W Polsce była próba 
stworzenia syndykatu dziennikar-
skich związków zawodowych. Jego 
lokalne struktury wciąż gdzienie-
gdzie funkcjonują, ale nic nie sły-
chać o jego centrali. Mówiąc krót-
ko, zabrakło pieniędzy – tłumaczy 
Kościński. Krystyna Mokrosińska 
wątpi jednak, by dziennikarze sku-
pili się wokół związków zawodo-
wych. – W polskich warunkach? Nie-
realne. By zostać członkiem związ-

ku, trzeba mieć umowę o pracę 
– mówi. A dziś w mediach to luksus.

powód piąty. 
Brak świeżej krwi
– Stowarzyszenie musi się odmło-
dzić. Jego trzon to ludzie… mocno 
doświadczeni – przyznaje Andrzej 
Maślankiewicz. I faktycznie, wystar-
czy spojrzeć na zdjęcia ze spotkań 
wyborczych czy roboczych. Emery-
towani dziennikarze to trzon naj-
większych stowarzyszeń. Dzięki le-
gitymacji mają dostęp do bezpłat-
nej opieki medycznej, porad 
prawnych i… konferencji prasowych 
z poczęstunkami. Specjaliści od pu-
blic relations organizujący spotka-
nia prasowe, seniorów myszkują-
cych po konferencyjnych bufetach 
nazywają „odkurzaczami”.

Zarówno Maślankiewicz, jak  
i Truszczyński przekonują, że sto-
warzyszenia mają bogatą ofertę dla 
młodych. I zamierzają tworzyć koła 
czy zespoły dla młodzieży i studen-
tów organizując kursy, szkolenia 
oraz warsztaty. Legitymacja SDRP 
upoważnia do uzyskania legityma-
cji Międzynarodowej Organizacji 
Dziennikarzy (IFJ), z którą można 
bezpłatnie zwiedzać wiele euro-
pejskich muzeów. – Wejście do Luw-
ru to nie jest bagatelna sprawa  
– przekonuje Maślankiewicz. Czy 
jednak młodych to skusi? – Wielu 
wcale nie chce być dziennikarza-
mi. Chcą dostarczać informacji, nie 
zawsze sprawdzonej, nie zawsze 
prawdziwej – przyznaje prof. Go-
dzic. Kursy dokształcające i muzea 
to słaby wabik.

Jest zresztą jeszcze jeden pro-
blem. Aby wstąpić do SDP lub SDRP 
należy mieć dwóch członków wpro-
wadzających. To hermetyzuje śro-
dowisko. Maślankiewicz zapewnia 
jednak, że wystarczy wypełnić an-
kietę, swoje dokonania odpowied-

nio udokumentować wycinkami lub 
nagraniami i przyjść do siedziby na 
Foksal. Jeśli podanie zostanie po-
zytywnie rozpatrzone, z pewnością 
znajdzie się ktoś, kto poprze taką 
kandydaturę.

powód szósty. 
niemoc
Wszystko to składa się na paraliżu-
jącą niemoc stowarzyszeń. Tę naj-
lepiej widać w kwestii połączenia 
największych z nich. Nie jest to po-
mysł absurdalny, bowiem na pozio-
mie lokalnym SDP i SDRP potrafią 
współpracować, a sprawę wielo-
krotnie poruszano w najwyższych 
gremiach obu organizacji. - To jest 
marginalna sprawa. Myśmy odzy-
skali majątek zagarnięty w nie-
chlubnym czasie stanu wojenne-
go. Potem działaliśmy zupełnie 
zgodnie. Po wyjaśnieniu sytuacji 
majątkowej te sprawy zeszły na 
plan dalszy – mówi o ewentualnym 
połączeniu sił Krystyna Mokrosiń-
ska. O współpracy mówi też Stefan 
Truszczyński: - W niektórych ośrod-
kach ich organizacje (SDRP – dop. 
red.) pracują lepiej. W niektórych 
oddziałach są wspólne inicjatywy. 
I to jest słuszne – przyznaje. – Zgo-
dy na „zlanie się” nie ma na szcze-
blu ogólnopolskim – dodaje. I jest 
to niezgoda wręcz karykaturalna.

- Od samego początku zarząd 
SDRP stał na stanowisku, że trze-
ba połączyć oba stowarzyszenia  
i wrócić do SDP. Z tamtej strony był 
totalny opór, inwektywy pod na-
szym adresem. Nie tylko zarządu, 
ale „czerwonych” dziennikarzy  
w ogóle – tłumaczy Maślankiewicz. 
– To nie jest tak, że wyciągają, bo 
najpierw nas walili pałą po głowie 
– odpowiada Truszczyński. Pat.

- Brakuje tu zawodowego in-
stynktu samozachowawczego. Śro-
dowisko nie potrafi się zjednoczyć, 

bo to oznaczałoby podanie ręki lu-
dziom w czyimś mniemaniu nie-
uczciwym – tłumaczy prof. Godzic. 
– Taka linia podziału byłaby zrozu-
miała, występuje w każdym kraju, 
który był pod jakąś dominacją. Ale 
stało się coś gorszego. Głównie  
w ramach obozu solidarnościowe-
go zaznaczyły się wtórne podzia-
ły wokół oceny przeszłości. To są 
w dużej części animozje osobiste 
– dodaje medioznawca. Podkreśla 
też, że dziennikarze potrzebują au-
torytetów, które nakreśliłyby gra-
nice dopuszczalnych zachowań. 
Tymczasem autorytety są kwestio-
nowane, jak np. Ryszard Kapuściń-
ski czy odsądzany od czci i wiary 
Adam Michnik

Może więc jednak uda się scalić 
organizacje w imię wyższych racji? 
– A kto w tej chwili o tym rozma-
wia? – pyta Mokrosińska. – To jest 
wydumany problem. Istniejemy 
obok siebie i różnimy się ładnie. Ale 
dobrze by było, gdybyśmy się zjed-
noczyli rozmawiając choćby o pra-
wie prasowym czy paragrafie 212 
kodeksu karnego. 

A w tej chwili nie ma dialogu na 
żaden temat.

Puenta
Fragment rozmowy ze Stefanem 
Truszczyńskim, sekretarzem gene-
ralnym SDP:
Dlaczego tak mało młodych ludzi 
przychodzi do stowarzyszeń dzien-
nikarskich?
- Przychodzą. 
Ale mało.
- To jest względne pojęcie. 
W ogóle w stowarzyszeniach jest 
mało dziennikarzy. 
- Ale jest kilka stowarzyszeń…  
Trafił mnie pan celnie.

Krzysztof Lepczyński

Wydanie ukazało się  
dzięki wsparciu Fundacji  
na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego.
ul. Nowy Świat 69 p. 307,  
00-046 Warszawa

współpraca z serwisem foto:

stała współpraca:

Krzysztof Skowroński (Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich) był moderatorem debaty ekonomicznej „Alternatywa” zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość, fot. PAP/Radek Pietruszka

Prezes SDP Krzysztof Skowroński podczas konferencji prasowej członków Stowarzyszenia Dziennikarzy  
Polskich nt. protestu wobec łamania zasad etyki dziennikarskiej przez prezesa SDP, fot. PAP/Paweł Supernak
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